Raadsplein Velsen
BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 6 FEBRUARI 2014,
VOORTGEZET OP 11 FEBRUARI 2014
Voorzitter
Raadsgriffier
Aanwezige
raadsleden

Aanwezige
collegeleden

F.M. Weerwind
J.P.E.M. Huijs
F. Bal, P.J. van Bodegraven, R.N. van den Brink, P. de Bruijn (alleen 6
februari aanwezig), R. Cruz Linde, P. van Deudekom (alleen 6 februari
aanwezig), H.B.E. Dreijer, A.C. Eggermont, M.M. Gregoire, R.W. de
Haan, B.J.J. Hendriks, M.M. Hillebrink, G.J. W. van der Hulst, J.P. van
Ikelen, H. Kat, M.S. Koedijker, F.J. Korf, A.F. Kouthoofd, L. Kwant, H.S.
Langendijk-Meijer, T. Mastenbroek-Wesseling, S. Meinema, E.J.
Merhottein, C. Ockeloen, A.M. van Ombergen-Vester, D. SintenieWiegers, H.M. Teske-Post, A. Uytendaal (6 februari vanaf punt 4
aanwezig), M.G.J.E. Vos-Vester, G. Vosse, F. Vrijhof, H. Wijkhuisen,
E.H. Zorgdrager-van Laar
A.V. Baerveldt, R.G. te Beest, R. Vennik, A. Verkaik, W.E. Westerman,
F.M. Weerwind

Agendapunt
Onderwerp

1
Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn 19 moties en
amendementen ingediend en één interpellatieverzoek.

Agendapunt
Onderwerp

2

Actualiteitenuurtje
Inwoners aan het woord:.
1. De heer Van den Berg spreekt in namens Theatergroep Plug over
het Witte Theater. Wethouder Westerman geeft hier een reactie op.
2. De heer Uyterlinde spreekt in over de dakopbouwen Blekershoek.
Wethouder Verkaik geeft een reactie op zijn betoog.

Vragenhalfuurtje raadsleden:
1. Mevrouw Dreijer stelt een vraag over collegebericht 23 van 2014,
het verkeersonderzoek. Wethouder Vennik geeft een reactie op de
vraag.
2. De heer Van Ikelen stelt vragen over de boomkap in Velsen Zuid.
Wethouder Vennik beantwoordt de vragen.
3. Mevrouw De Haan stelt vragen over het manifest 'Joint Regulation'.
Burgemeester Weerwind beantwoordt de vragen.

Agendapunt
Onderwerp

Besluit

Conform

3

Vaststellen van:
- notulen van de raadsvergadering van 16 januari 2014
- besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 januari
2014
De notulen en de besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

4

Afdoening aan de Raad gerichte brieven
Mevrouw Vos-Vester zal, naar aanleiding van de zienswijzen over het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV, een agendaverzoek indienen
voor een sessie over het HOV.
Het advies van de Agendacommissie voor de ingekomen brieven wordt
verder ongewijzigd overgenomen.
Er is een interpellatieverzoek ingediend door BD VL LGV SP CU over
de informatieverstrekking rond de Fast Flying Ferry. Alle raadsleden
stemmen ermee in om de interpellatie te houden.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d

Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

5
Invoeren starterslening voor nieuwbouwwoningen IJmuiden
1.De verordening Starterlening Velsen 2013 vast te stellen en daags na
bekendmaking in werking te laten treden met dien verstande dat uit
artikel 2 lid 2 onder a. wordt geschrapt:
2.2. … en maximaal 45 jaar zijn op het moment van het indienen van
de aanvraag Starterslening. In het geval er sprake is van twee
aanvragers geldt hiervoor genoemde leeftijdseis voor beide
aanvragers.
2. Een bedrag van maximaal € 1,2 miljoen beschikbaar te stellen om de
komende drie jaar per jaar € 400.000 aan startersleningen te kunnen
verstrekken.
3. De lasten van de starterslening te dekken uit de reserve Visie op
Velsen.
-Amendement 1 van 2014 van PvdA VL wordt aangenomen met 19
stemmen vóór (PvdA VL SP VVD GL) en 14 stemmen tegen (D66V
LGV CDA BD CU).
-Amendement 2 van 2014 van VL wordt ingetrokken.
-Amendement 3 van 2014 van VL wordt ingetrokken.
-Tegen het raadsvoorstel stemmen SP GL en BD.
6
Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ
Het "Regionaal beleidskader decentralisatie AWBZ" vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

-Amendement 4 van 2014 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.
-Amendement 5 van 2014 van VVD wordt ingetrokken.
-Motie 2 van 2014 van VL LGV CU BD wordt verworpen met 21 stemmen
tegen en 10 stemmen vóór.
-Motie 3 van 2014 van PvdA LGV VL CU SP (integrale werkwijze sociale
domein) wordt aangenomen met 19 stemmen vóór (PvdA VL LGV SP GL
CU BD) en 12 stemmen tegen (VVD D66V CDA).
-Motie 4 van 2014 (extramuralisering van de zorg) van de SP wordt
raadsbreed aangenomen.
-Motie 9 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.
-Motie 10 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

7
Beleidsplan Jeugdhulp IJmond gemeenten 2015-2018
Het Beleidsplan Jeugdhulp IJmondgemeenten 2015-2018 vast te stellen.

Conform
Opmerkingen

-Amendement 6 van 2014 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.

-Motie 5 van 2014 van VL LGV CU BD wordt verworpen met 21 stemmen
tegen (VVD PvdA D66V CDA SP GL) en 10 stemmen vóór (VL LGV CU
BD).
-Motie 11 van 2014 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.
-Motie 12 van 2014 van VL LGV CU BD wordt ingetrokken.
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

8
Kadernota Verbonden Partijen
De kadernota Verbonden Partijen vast te stellen.

Conform
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Geamendeer
d
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

9
Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
1. Een eenmalige bijdrage tot een maximum van € 63.362,=
beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen en operationeel maken
van een nieuw woonruimteverdeelsysteem, zijnde 25% van de
benodigde investering.
2. Deze eenmalige bijdrage te dekken uit het Woonfonds.
-Mevrouw Mastenbroek-Wesseling onthoudt zich van stemming bij dit
agendapunt.
-Amendement 7 van LGV PvdA VVD VL BD wordt aangenomen met 20
stemmen vóór (VVD PvdA VL LGV GL CU BD) en 10 stemmen tegen
(D66V CDA SP).
-De SP stemt tegen het raadsbesluit.

10
Rekenkameronderzoek Onderwijshuisvesting
Onderstaande suggesties en aanbevelingen uit het rapport over te nemen
en het college te verzoeken deze mee te nemen bij de verdere uitvoering
en ontwikkeling van beleid met betrekking tot onderwijshuisvesting en de
raad hiervan op de hoogte te houden.
Suggesties en aanbevelingen:
o Anticipeer op de dalende leerlingaantallen en op veranderende (ruimte)
behoeften in aanverwante beleidsvelden als zorg, welzijn en sport. In
dit verband ligt de klemtoon niet zozeer op het nog meer effectief en
efficiënt inzetten van middelen, maar ligt de klemtoon op het
zorgdragen dat de huidige situatie in de toekomst niet substantieel
minder effectief en efficiënt wordt.
o Stel in gezamenlijkheid met de onderwijspartners beleid op ten aanzien
van het voorkomen en wegnemen van leegstand in relatie tot afspraken
over medegebruik en verhuur.
o Koppel bij de aanpak van onderwijs huisvestingsvraagstukken ook
gerelateerde beleidsthema’s zoals:
 leegstand van ander maatschappelijk vastgoed;
 de wens van multifunctionele accommodaties;
 de implementatie van Passend Onderwijs;
 taakuitbreiding van de gemeente in het sociale domein.
o Treed meer kaderstellend op inzake de investering met betrekking tot
‘versterkt VMBO’. Geconstateerd wordt dat de kans aanwezig is dat
plannen hiertoe vanuit het veld niet geheel aansluiten bij de keuze van
de Raad voor inzetten op ‘versterkt VMBO’. Het devies is om nader met
de betrokken onderwijspartij(en) in contact te treden over wensen,
eisen en verwachtingen.

o Monitor intensief en met regelmaat de mate waarin de uitvoering van
het Masterplan planningtechnisch en financieel gelijk loopt met hoe dat
destijds is opgenomen én financieel vertaald was.
o Stel de resultaten van monitoring (zoals bovenstaand benoemd)
beschikbaar aan de Raad. Stel daarbij ook de analyse op de
monitoringsgegevens ter beschikking.
o Bouw meer prikkels in het systeem van beleidsvoering in, waardoor
schoolbesturen (nog) meer gestimuleerd worden om samenwerking
aan te gaan met anderen en/of hun activiteiten te clusteren. Dit komt de
effectiviteit van het gebruik van vastgoed ten goede en leidt daardoor
uiteindelijk een meer efficiënte inzet van middelen.
o Het vigerende Masterplan reikt tot 2017. Veel projecten zijn in
uitvoering of reeds afgerond. Stel een geactualiseerd Masterplan op als
College (wellicht het nieuwe College na de eerstkomende verkiezingen
in maart 2014). Dit geactualiseerde plan kan beter ingaan op actuele
onderwijs ontwikkelingen zoals huisvestingsconsequenties vanuit het
thema Passend Onderwijs. Gepleit wordt om niet het jaar 2017 af te
wachten om een discussie op te starten (met maatschappelijke
partners en aanverwante beleidsvelden) over het aanpakken van
voorliggende maatschappelijke vraagstukken in Velsen, maar daar
binnenkort al over in gesprek te treden. Onderwijs en
onderwijshuisvesting kan binnen dit maatschappelijke vraagstuk een
belangrijke rol spelen.

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform
Opmerkingen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Conform

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

11
Nota Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017
1.De notitie” Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017” vast te stellen.
2.In te stemmen met het voorstel tot het overhevelen van € 20.000,- vanuit
budget wijkgerichte dienstverlening (programma 7) naar budget
stimulering vrijwilligers (programma 3).
-Amendement 8 van 2014 van SP en PvdA wordt verworpen met 16
stemmen tegen (VVD VL LGV CDA CU) en 15 stemmen vóór (PvdA
D66V SP GL BD).
-De SP en GL stemmen tegen het raadsbesluit.

12
Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Mevrouw M. van Staveren te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. Mevrouw Van
Staveren is voorgedragen voor benoeming door de directeuren van de
openbare basisscholen binnen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen.

13
Motie 8 van 2014 van PvdA LGV SP BD GL: IJmondiale Rekenkamer
De raad van de gemeente Velsen spreekt uit om een (regionale)
Rekenkamer in te stellen, bij voorkeur in IJmondiaal verband.

Aangenome
n
Opmerkingen

De motie wordt aangenomen met 18 stemmen vóór (PvdA D66V LGV SP
GL BD) en 13 stemmen tegen (VVD VL CDA CU).

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

14
Motie 6 van 2014 van CU: motie van treurnis
De motie wordt verworpen met 30 stemmen tegen (PvdA VL LGV VVD SP
CDA GL CU BD D66V) en één stem voor (CU).

Verworpen
Agendapunt
Onderwerp
Besluit

Verworpen

Agendapunt
Onderwerp
Besluit

15
Motie 7 van 2014 van GL: motie van wantrouwen
De motie wordt verworpen met 11 stemmen vóór (Bal, Van Deudekom,
Gregoire, De Haan, Van Ikelen, Kwant, Merhottein, Van Ombergen, Teske,
Vos, Vosse) en 22 stemmen tegen (Van Bodegraven, Van den Brink, De
Bruijn, Cruz Linde, Dreijer, Eggermont, Hendriks, Hillebrink, Van der Hulst,
Kat, Koedijker, Korf, Kouthoofd, Langendijk, Mastenbroek, Meinema,
Ockeloen, Sintenie, Uytendaal, Vrijhof, Wijkhuisen, Zorgdrager).

16
Interpellatieverzoek inzake informatieverstrekking Fast Flying Ferry
De interpellatie wordt gehouden.

De vergadering wordt op 6 februari 2014 om 22.38 uur geschorst tot 11 februari 2014.
De vergadering wordt om 22.26 uur gesloten.

